












a) Reuni6es do(s) grupo(s) disciplinar(es); 

b) Reuni6es dos conselhos de turma; 

c) Reuni6es com os encarregados de educa<;ao dos alunos. 

j) Elaborar os horarios do nucleo de estagio tendo em conta a conjuga<;ao das 

actividades dos orientadores da UBI, orientadores cooperantes da escola, 

estudantes estagiarios e actividades a realizar na UBI. 

j.1) Fixar uma manha ou tarde por semana a Iibertar nos horarios de 

actividades lectivas ou outras dos orientadores e respectivos estagiarios 

para efeitos de sess6es de natureza cientifica e cientifico-pedag6gica. 

j.2) Para actividades no ambito das unidades curriculares em que 0 

estudante de encontre inscrito a ter lugar as segundas-feiras na UBI. 

k) Assegurar, quando possivel, que as turmas do orientador cooperante sejam 

distribuidas pelo 3.oCicio do ensino basi co e ensino secundario. 

I) Divulgar na escola, em pagina web, os cursos e actividades promovidas 

pelo 1.° outorgante 

3° 

FUN<;OES, RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS DOS ORIENTADORES 

E ESTUDANTES 

Nos termos da alinea d) do n.o3 do artigo 18° do Decreto-Lei 43/2007 as fun<;6es, 

responsabilidades e competencias dos orientadores da Universidade da Beira Interior, 

dos orientadores cooperantes da escola e dos estudantes estagiarios sao as 

seguintes: 

A - Orientadores da Universidade da Beira Interior: 

1) Programar e dirigir as sess6es de trabalho que integram actividades de 

caracter cientifico definidas pela Comissao de Estagio; 

2) Orientar os estagios do seu Nucleo, nomeadamente no que respeita a 

prepara<;ao dos trabalhos de ambito cientifico a realizar; 

3) Participar nas reuni6es da Comissao de Estagio e nas de: 

3.1) Coordena<;ao e defini<;3o de aspectos e criterios gerais na 

prossecugao dos objectiv~s do estagio pedag6gico na concretiza<;ao da 

pratica de ensino supervisionada, bem como a analise de experiencias 

diversas e do acompanhamento do processo. 

3.2) Sess6es de debate e esclarecimento, podendo agregar varios 

Nuc!eos, sobre temas de interesse, nos dominios cientifico, 

pedag6gico-didactico e social, com a participa<;ao de outras entidades; 
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